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Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Daniel Obyt
Datum narození: 07.01.1987
Identifikační číslo studenta: 30700503

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Fyzioterapie
Identifikační číslo studia: 414018
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Vliv frekvence bruslení na napětí svalu musculus triceps surae

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Petr Šifta, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.

Datum obhajoby : 04.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: 1. opravný termín
Průběh obhajoby: Student prezentoval komisi svou diplomovou práci. Po prezentaci v

nepřítomnosti jak vedoucího práce tak oponenta byly oba posudky
přečteny v plném znění. Student následně zodpověděl otázky, které
byly součástí posudků. 

Ve veřejné diskuzi byly pokládány dotazy členy komise:
Pavlů – (1) jak byly prováděny výpočty signifikance; (2) dotaz ke
zpracování výsledků
Pánek- (1) dotaz a diskuse k času zátěže a vztah k měření; (2)
diskuse k opakovaným měřením
Tlapáková – (1) dotaz ke zjišťování izotonické zátěže – prosí o
vymezení pojmu a jak byla zjišťovaná, (2) dále diskutuje k této
tématice, jelikož student není schopen vysvětlit izotonickou zátěž o
které hovoří; (3) žádá vysvětlit pojem vysokofrekvenční zátěž; (4)
vysvětlit pojem indentace; (5) dotaz k průběhu experimentu; (6)
připomínky k používané terminologii 

Komise zhodnotila vystoupení studenta při prezentaci, zhodnotila
rovněž schopnost reagovat na položené dotazy a úroveň diskuse,
která v rámci obhajoby proběhla.

Obhajobu komise uzavírá celkovým hodnocením stupněm dobře.

Výsledek obhajoby: dobře
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